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القرآين ..املطلع

واملُؤِم﴿ واملُسِلماِت املُسِلِمني ـاِتِإن واملُؤِمن ِنني
ـاِدقاِت والصَّ ـاِدِقني والصَّ ـاِت والقَاِنت والقاِنِتني
ـعاِت واخلاِش ـِعني واخلَاِش والصَّاِبراِت والصَّاِبِرين
ـاِئماِت والصَّ والصَّاِئِمني والصَّاِدقاِت والصَّاِدِقني

اهلَل         ـذاِكِرين وال ـاِت واحلاِفظ فُروجهم واحلاِفِظني
و ـراًكَثرياً وأَج ـرةً مغِف ـُم هلَ اهلُل أَعدَّ الذاكراِت
﴾عِظيماً

]٣٥: األحزاب[
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اإلهداء
العصريَّة الغفلِة يمِّ يف الساحباِت النِّساِء جيِل ..إىل

اإلداراِت ـحايا ض من اإلعالميَّة الثقافِة فَتياِت وإىل
..والوزارات

الِعفة أُوالِت ِمن بِقي من ـونوإىل ـاِت.. والصَّ رب
العابداِت القانتاِت ..البيوِت

أسالفكم حياِة يف النَّاصعِة األمثلِة أَحد ..هاكُم
احلياتِني بني ما ..وشتان

املُؤلف
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احلال لسان

ـلطانةْ س كاِمسها ِهي سلْطانةٌ
ـةْ ِإعان وجذِْب بتوفيٍق خصَّت

خ قد سبحانه ربِّها ـهاِمن صَّ
ـانه إحس ـا وأَظَله خبصائٍص

ـت مس مناقبها اهلادي وبرؤيِة
ـيانةْ وِص ـٍة بعفاف مست ولقد

ـوانةٌ نش ـا دهِره يف ميمونةٌ
سكرانةْ ترى موالها حبِّ ِمن

باعلوي حممد بن عمر الشيخ احلمراء لصاحب
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الشاف((  ٤٩ص)) الترِّياق
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ل الكوناحلمد ربِّ ـون.. لِّه والع املدد نستمد ـلي.. ومنه ونص
األمَِّة هذه سيِّد على الغمَّة.. ونسلم به اللّه كشف ـوِل.. الذي رس

اللّه عبد بِن حممِد الكافة إىل ـحابه.. اللِّه وأص وآله عليه اللّه صلى
الكرام يوم..  األئمة إىل واتِّباٍع وصدٍق بإحساٍن هلم التابعني وعلى
األنام العالّم.. اجتماِع امللك .بأمر

علي ابن العدين بكر أبو مواله عفو إىل الفقري العبد فيقول وبعد
بني: املشهور خربها وتعميم ا التحدثُ جيب اليت اللّه نعمة من إنّ

والعام ـاحلني.. اخلاص الص ـالفنا أس خلدمة العزم به اللّه حرك ما
ح تراجم صياغة وإعادة ـاًءحبضرموت، ونس صاحلني رجاالً م يا

ـدِّ وس ـة، جه من احلاضر بلسان عصِرنا جيلُ ليقرأَها ، صاحلاٍت
ـود املقص ـن الطع إىل ـها من الدخول املُغِرضون أراد معينٍة ثغراٍت
؛ ـه علي ـه اللّ ـدوا عاه ما صدقوا ونساٍء رجاٍل عقائد يف واملبيَّت

عب الصاحل السلف أن واألزالم اإلعالم جيلَ غريليومهوا على اللّه دوا
،.. بصرية ـه وأهل احلق معرفة عن املُرِجفة التُّهم ذه اجليل وشغلوا
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الناصع التاريخ وبني بينهم ـوب.. وعزلوا عي إىل أنظارهم ووجهوا
الواقع إمهال مع .املاضي

تقيٍَّة امرأٍة حياِة ـن م ـاً ـرف ط ـذنا أخ ـة ـترمج ال هذه ويف
، حضرموت وادي يف عاشت ميدانصاحلٍة يف ))التصوف((وبرزت

ـاريخ الت ـاُء علم ـا عليه ـق أَطلَ حىت األعالم من ـة((علماً رابع
. ))حضرموت

ِكندة قبائل من ـوي.. امرأةٌ النب ـت البي آل مدرسة يف انطَوت
ا ـا.. وتأثرت ومقاماِته ـق الطري هذه أن والتاريخ مل للعا وأثبتت

مجا وال ساللٍة وال أسرٍة على حكْراً ـارليست تي وال ـٍة وأن.. ع
الفجارا التَّجار صفةُ ـمالحتكار العل ـري يص ـوم ي الزمان آخر يف

عضوضا.. مقبوضا .. واحلكم
ـق الطري مل معا لكم لتتَِّضح الترمجةَ هذه معي ـه.. فاقرؤوا وباللّ

.التوفيق

املُؤلّف
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؟
إىل نسبة الزُّبيدية علي بنت سلطانة ـنهي م وهم الزُّبيدي، آل

وقيل ، الِكنِدية حارثة بين م: قبيلة .)١(جِحذْمن
ـرقي ش املمتد العراء وهي ، العر ببادية سلطانة الشيخة ولدت

وتبعد))مرمية((قرية ، سلطانة حبوطة اليوم املعروفة احلوطة اية إىل
أميال ثالثة بنحو سيئون مدينة ال) ٢(عن البادية وهي ـت، كان يت

قبيلة الزُّبيدي((تسكنها اليت))آل املسلحة الِكنِدية القبائل من وهم
والبأس الشدة القبائل من غريها مثل عنها .أُثر

ـأل والك واملاء الرعي بأمور تعىن بدويٍة أسرٍة يف سلطانة نشأت
وال الذات ـزوشرف البداواتن حياة يف ها شا وما أن.. عات إال

الف هذه الفتياتنفسية سائر يف يعهد ما غري على كانت حيث.. تاة

                                                           
احلضرمي(() ١( التاريخ ص))أدوار .بتصرف٣١٠للشاطري

 

يف) ٢( شهاب ابن قاله ما مذحج من م أ املَنحى هذا أبابكر))ديوانه((يؤيد به ميدح
ص  : ١٨٤الزبيدي

ـ ـ قَح آل ـن ِم ـذِحٍج م سادة ِسر ِمن
ـبَّق ـ الس ـرام ـ الِك ـانُ ـ وقَحط ـطاٍن ـ ـ
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ـة فجاج يف املستغرقات ا مثيال عن والعزلة اهلدوء إىل متيل كانت
ـاهر واملظ ـواهر الظ ـن م ـوهلم ح يبدو فيما ماكهم وا الصبيان
ـتقباح باس ـعر تش بدأت حىت قليال كربت أن وما ، السطحيات

وتتطلع ، وأذى وبطٍش ظلٍم من البداوة ـرةسلوك الفط ـداء ن إىل
اإلميان نور إىل ا جيذ كان الذي ـباب.. العميق أس إىل ـديها ويه

ـري.. االطمئنان الفط ـداء الن هذا على يساعدها ما أفضل وكان
ـاحلني الص ـار أخب ـاع ومس ، الفسيح العراء وهدوء الليل سكون

وأحاديثهم القبيلة أمسيات يف .وأحواهلم
ن يف الفطري االجتاه هذا العمِريوتعمَّق منُوِّها مع ومنَا الفتاة فس

يف ترى احلضرمي((وهي وعلماء)) الواقع وزهاد عباٍد عن وتسمع
ـالِح السِّ محلَةُ وخيشى ، م كراما أخبار البدو يتناقل صلحاء أتقياء

املتني وإميانهم الروحيَّة ـغ،قوَّتهم ويبل بل ، والعام اخلاص م ويها
ال آثارهم قوة المن ـضِّ فَ على اخلارقة م قدر ـزنورانية ـ اعاتن

عتاد أو سالح إىل احلاجة دون القبائل بني الطاحنة احلروب وإيقاف
مقاتلة جيوش .وال
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ـى وتتقص الصلحاء هؤالء أخبار تتابع النيَّرة الفتاة هذه أخذت
ـرب أق إىل بقدميها وتسعى ، الوادي يف وحركتهم نشاطهم أنباء

ط إىل تنظر ـااملساجد كلم م ودعا رجاهلم على املتجلي النور لعة
باحلكمة اللّه إىل الدعوة ينشرون ، جاورها وما البادية على ترددوا
تبين وإضافة إضافةٌ واملتابعة النظر ذه هلا فكان ، احلسنة واملوعظة
ـة الفطري صوره أمسى يف التصوف من بيتاً الغضَّة نفسيتها داخل يف

اَألوَِّلي .ةوعطاءاته
اخلري الفتاة قلب يف انتقش ـذاكراتلقد وامل املواعظ من كثري ة

ـال أعم من الكثري مبمارسة وروحها روحها وانتعش مسعتها، اليت
من شاكلها ومبا ا تاماً وانشغاالً وأذكاراً وصوماً صالةً الطاعات

الصاحلني ـا.. أفعال مهه ـل ك على استحوذت اليت األفعال تلك
يفوِهمَِّته بعد تزل مل وهي وقتها جل عليها تأخذ أن كادت حىت ا

اليفاع .سن
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ـا حلاهل ـباً مناس ـان وك ، االسم املؤرِّخون عليها أطلق هكذا
أظف نعومِة منذ أخذت قد سلطانة فالشيخة ـقومقامها، بطري ارها

وحاالً سلوكاً التا،التصوف يف العدوية رابعة على ذا ريخوتفوقت
ـد أمح بن حممد السيد املؤرخ كتب املضمار هذا ويف ، اإلسالمي

يف  : ))األدوار((الشاطري
يف((  متدرِّجةٌ وهي نشأِتها حِني ِمن كوِنها يف رابعةَ عن وختتلف

الصوفية ومقاماِت )) أحواِل
)١(.

ـرٍة مبك سنٍّ يف التصوف بطريق األخذُ سلطانة للشيخة يأ لقد
ال ممهدووجدت وبرغماًطريق ، الوادي مواقع من موقع كل يف هلا

بادية تسكن كانت ا حيثأ أنالعر إال ـا وقبيلته ـا أهلُه يسكُن
سيؤ يف الوادي ودعاة ترمي علماء من ـباموالعديد وش ـة والغرف ن

، ـبوع األس ـام أي خالل الناحية تلك على يترددون كانوا وغريها
ويشنفون البادية بتلك ـنةاألوميرون احلس واملوعظة باحلكمة مساع

أهله حقوق ومعرفة اإلسالم أدب إىل السالح محلة .ويستجذبون
                                                           

 .٣٠٨ص))األدوار(()١(
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على سلطانة الشيخة يساعد م حيا وأسلوب البادية وضع وكان
املساجد أخريات يف باحتشام ـم. الربوز العل حلقات أطراف ويف

ـ وليه املذكرات بسماع لتنعم الذكر وحضرات اللّه إىل دأوالدعوة
املألوفة املواجيد وأنغام الصلحاء بأناشيد الفطري ا وجدا وحييا باهلا
تلك يف والعام اخلاص لدى مألوفة سلطانة الشيخة وصارت ، آنذاك

العجيب والتوجه الغريب التفرد ذا .الناحية
ال ـة القبلي وبيئتها البدوي قبيلتها واقع أَنْ فيه والعجب والغرابةُ

هذ مثل آلتأْلَف ـوايل ت ـرموت حبض البدوية فالقبائل ، األحوال ه
من وتكرم وحتترمهم العلم ورجال املشايخ إىل ومتيل وحتبهم البيت
يف ـدون جي ال لكنَّهم ؛ اللّه إىل الدعوة وبث العلم لنشر منهم جاء
السالح ترك إىل الداعي التصوف فكرة لقَبول استعداد أي أنفسهم

ا بالسالح واالهتمام يفالظاهر ـذا ه ـل والعم م ـ العل وهو لباطن
ـا هل ـة عالق ال خاصةً حياةً يألفون فهم نساؤهم وكذلك الرجال،
األحوال مفاهيم يف واالستغراق الذكر وحلقات والوعظ باملواجيد

الرجال .ومراتب
حضرموت رابعة علي((لكن بنت ـزٍم))سلطانة ع ذات كانت

تنتزع أن ا استطاعت إرادٍة وقوِة منوتصميٍم الطوِعي اإلعجاب
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ـان واالحتض ـة العناي غاية عصرها شيوخ من جتد مث أوالً قبيلتها
ـا. والرعاية عليه باديةً اإلقبال وعالمات القبول إشارات وكانت

ـيتها ص ـتهر اش حتى مرحلةً، بعد مرحلةً جوارحها على ومِلحَّةً
الوادي يف . وخربها

رج عالقاِت يف قائم كله ـىوالوادي عل وصلحائه وعلمائه اله
ـو ه القاعدة هذه يف اجلميع ومقياس الصاحلني، بالعباد الظن حسن

ـيوخها(( وش ـا رجاهل مع واجللوس مواقعها ومالزمة ،))االستقامة
حضرموت رابعة كانت .وهكذا

ـأهم ب يقوم من خري ا أ صباها منذ سلطانة الشيخة أثبتت لقد
فهي اليومية، احلياة يف األسرة وتربية((أعمال والنسيج بالغزل تقوم

ذلك وغري لألسرة وطبخه الطعام وإعداد الدواجن كما)١())بعض
الوقت ذات يف ا م((أ ـ هل مرشدةٌ واعظةٌ متصوفةٌ صبورةٌ ،))تقيةٌ

وال والطهر العفة مثال أيضا ـزوهي يفن ـت ترعرع ، والشرف اهة
القبي عن املتوارثة واألخالق بالكرامة مفعم ـذُجوٍّ األخ وزادها لة،

أرقى والتزاماً وعفةً مسواً وأبقى.. بالتَّصوُِّف أنقى وإميانا .وصدقاً

                                                           
السابقاملص)١( .در
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؟
يظفر أن باديتها يف سلطانة الشيخة ظهوِر خالل األقدار شاءِت

وهم ا أسر أفراد السالح((بعض ـض))محلَة بع يف ـٍه تائ ـبعٍري ب
الصاحلالطريق للشيخ ِملكاً البعري هذا وكان ، هلم غنيمة فأخذوه ،

باقشري(( حكم بن ـاىل))حممد وتع سبحانه اللّه دعا اخلرب بلغه فلما ،
ـة احلاج م ـ دافعه ـان ك إن الرشد سبيل إىل يهديهم أن املأل أمام

والظلم.. والفاقة البطر واقعهم كان إن منهم ينتقم أن .أو
هذ تركيب كان ـاسوملا الن ـه اللّ فطر اليت الفطرة هو البداوة ه

والنهب، الظلم إىل والشيطان النفس سورة من ا شا ما برغم عليها
ـبه غض ـدم وع باقشري الشيخ من بلغتهم اليت املعاملة أسلوب فإن
يف حرَّك هلم بالدعاء ذلك عن مستعيضاً احلكام إىل رفعهم أو عليهم

حرَّكت قد ما البداوة هؤالء التقيةنفوس الصاحلةُ أختهم أنفسهم يف ه
وأنابوا وتابوا أنفسهم فأَنَّبتهم ، اخللصاء والتوبة النقيِة الفطرِة . من

على ألخِتهم مسانداً وسبباً مساعداً عامالً احلادثة هذه وكانت
الروحية ا حيا أسلوب يف استمرارها على وعوناً ا دعو . استمرار

اهلداية أثر يقف مل أنو ـادر املص ـض بع تروي بل احلد هذا عند
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حتَكموا مث ومن ، الثابت وموقفها ا بدعو تأثّرا وحممد عمر أخويها
مثلها أخذهم امتد كما ، باعباد القدمي عبداللّه بن حممد للشيخ معها

وأكابرهم الوادي شيوخ بقية عن ذلك .)١(بعد

 

ا املفاهيم داخلنضجت من سلطانة الشيخة اكتسبتها اليت لفطرية
الو البسيطهذا يِلحُّ،اقع الطريق بأئمة واالرتباط األخذ مفهوم وبدأ

حيدوها املتنامي الذوق ونداء ، اإلميان مسرية يف ويزعجها قلبها على
ـاة احلي ـع واق يف لتصبح وسلوكاً طريقةً والتحكيم العهد أخذ إىل

ومتدر مسؤوالً أبعادعنصراً ذات مدرسة ضمن .جاً
ـذه االتصال وسند األخذ محلَ عليه وضعت من أول وكان
، باعباد القدمي اللّه عبد ابن حممد الناسك العالمة الشيخ هو الطريق

با من قريباً بالغرفة مقيما قبيلتهاوكان ومسكن سلطانة الشيخة . دية
املَنِح تسلْسلُ هلا انفتح الصويف الباب هذا مثومن ـيب الكس والعطاِء

                                                           
السابق) ١( و٣٠٩صاملصدر الشفاف((، .)١٤: ٢())اجلوهر
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ـم أه ـن م كانت وقد ، وصربها ِجبدِّها نالته ما على زيادةً الوهيب
ـعره تستش مل و ـالزواج ب ترض مل عازبةً متبتِّلَةً عاشت ا أ ا مميزا
مطلب استجابة وهو األوسع باالجتاه عنه استعاضت بل كمطلب،

صباها منذ جوارحها به تغذت الذي املطلب اجل. الروح، وارحهذه
الصبا حياة عرب األوقات شواغر وملُء الطاعات أثر فيها تنامى اليت
سبحانه املوىل إىل قلبية وتوجُّهاٍت نفسية رياضاٍت بني ما ، واليفاع

. وتعاىل
يف ـرت وأمث ـيء ش كل فوق الروحية الرغبات هذه مست حىت

اجلوارح ـةٌ))القلب((سلطان ومه نفسيةٌ وضوابطُ أخالقيةٌ ثوابت
ـن م كانت ولو وشهوة جسديٍّ مطلب كل جتُاهها يصغر روحيةٌ

.حالل
ـرأة امل ـذه ه روح ـارت ص العايل السلوكي املنطلق هذا ومن
من صار بل ، بالطاعات املهذبة اإلنسانية بالشفافية فَياضةً الصاحلة
ـال األعم ـهولة وس ، ـة جه من الذوق منوُّ الروح شفافية مثرات

جوارح على مرائيهاالصاحلة كثرةُ عنها أثر حىت أخرى، جهة من ها
وسلم وآله عليه اللّه صلى .للنيبِّ



 )٢٣(

ـر واملص ـر العص شيوخ حنو املَطْمح هذا حاملةً اجتهت وهكذا
ـر حماض يف ـس وجتل مساجدهم أطراف وتغشى م بيو يف تزورهم
ـيهم إل ووصل خربها مسامعهم إىل بلغ وقد ، ومواجيدهم ذكرهم

مجل عن ـوِةتفرُّدها ق من وقومها قبيلتها يف ترسخ وما ، حوهلا ما ِة
وأثرها االتص. تأثريها ذا هلا ـةًفكان مجل ـرف الشَّ م ـ أعظ ال

ـالوتفصيالً لالتص سبباً كونه إىل االتصال مفهوم عندها وارتقى ،
ـل أه من بأبنائه ممثالً وسلم وآله عليه اللّه صلى املصطفى بدوحة

. بيته
حقيق أدركت ،وهلذا ـة الذري ـذه ه جتاه الشرعية املسؤولية ة

باعلوي آل من شيوخها لبعض تقول يف((: فكانت لو املعبود وِعزَِّة
لَبريته مصلحةٌ لك للناس))لَحِمي ا مذكرا يف وتقول ـي((: ، إن

الناس فوق أشياء باعلوي آلل فوق))أرى ومواهب منازل تعين ،
املشا من سواهم من ومواهب واألولياءمنازل .)١(يخ

ـقاف الس ـرمحن ال عبد بالشيخ وارتباطها اتصاهلا أكثر وكان
على تدل اليت والعبارات املقاالت من العديد فيهم وهلا ، وأوالده

                                                           
الشَّاف(() ١( .٤٩ص))الترياق

 



 )٢٤(

وإمياِن صدٍق حرارِة عن النبوي البيت آلل وإجالهلا إكبارها مدى
تكلفاً أو تزلفاً أو جماملةً ال ، إمياٍن وفراسِة .جتربٍة

، ـه وإمام العصر رجلَ آنذاك كان السقاف الرمحن عبد فالشيخ
وهاديا ومعلماً داعياً ترمي نواحي إىل السفر كثري ـت. وكان وكان

تقيم حيث العر سلطانة((بادية ـيت))الشيخة ال النواحي هلذه إحدى
واحلني احلني بني عليها أن. يتردد بعد الناحية تلك على تردده وزاد

ا على ا القريةتزوج تلك من هذه)١(مرأة إىل يأيت مرة كل ويف ،
ـد وعق ـه اللّ إىل ـدعوة وال العلم لنشر مسجدها يف جيلس القرية

الذكر زرافاٍت) ٢(حماضرات الناس عليه جيتمع وفيها ـداناً، وِوح
ابتهاج أميَّا به الناس وتبتهج منه ويستمدون عنه . يأخذون

يشهده ما وحلقيقة احلال هذا ـيخةوألجل الش كانت الصاحلون
تقول ـيء: سلطانة جي أن عنه اللّه رضي الرمحن عبد الشيخ أراد إذا

                                                           
صاحب) ١( ذلك الشفاف((ذكر ـي))اجلوهر عل بن حممد الشيخ رواها حكاية يف

سلطانة الشيخة أخو ـن) ١٤: ٢(الزبيدي ع حكاية يف أخرى مرة وذكرها ،
احل عبد بن عمر خبيتالشيخ بن .))اجلوهر((من) ٣٠: ٢(ق

 

يف) ٢( ذلك الشفاف((ورد الرحيم))اجلوهر عبد عن املؤلف ذكرها حكاية خالل
) .٦٦: ٢(اخلطيب

 



 )٢٥(

ـب كعش ـباً متعشِّ حوله وما مكاننا بقليٍل قدومه قبلَ أرى عندنا
يقول منادياً ذلك بعد أمسع مث ، الغزير ـلطان: الغيث الس جاءكم

السلطان .)١(ابن
امل هذه عنها تتحدث اليت السلطنة ـيوهذه ه ـا إمن الصاحلة رأة

ـاً حتقيق ومملكة سلطنٍة مقام متثلُ حقيقةً وكانت ، الروحية السلطنة
الشاعر : لقول

م ـ ِلغِريِه ـيس ل ـِق التَّحقي ـى عل ملُوك
ـه ـ وِعقاب ـه ـ ِإمس إال ـِك ـ املُلْ ـن ـ ِم

أبومدين الشيخ يقول : وفيهم
ـرا الفُقَ ـحبةُ ص إال ـيِش الع ـذةُ لَ ما

ــرا واُألم ــادات والسَّ ــالِطني السَّ م ــ ه
ـىت ح الرمحن عبد بالشيخ سلطانة الشيخة جوانح امتألت وقد
ـق التعل ـوة ق من عليها طَرأَ ِلما أحاِييِنها غالب يف تشهده صارت
ذكر عند عليها الواردة اخلواطر هذه تميِّز هي فها ، الِوجهة وصدق

الذ والشيوخ والصلحاء الطريقاألولياء سلوك يف م ارتبطت .ين
                                                           

الشفاف(() ١( ) .٧٥: ٢())اجلوهر
 



 )٢٦(

ـإذا(( ف ، وصوله قبل به عِلمت األولياء من عندي جاء من كل
إال ـه ب أشعر مل فإين الرمحن عبد الشيخ إال الباب عليَّ دخلَ وصل

عندي قائم .))وهو
ـا مل هو رمبا بل الظاهر ملفهوم يرضخ ال العبارات هذه وتفسري

ورو من سرها يف عليها ـروحيطرأ ال على وأثرهم األولياء مدد . د
األمور به مييزون ِسرٌّ ـه.. ولألولياء اللّ ـور بن هلم ينكشف وقد بل

يدور ما األثر.. بعض يف بنور((وجاء ينظر فإنَّه املؤمن فراسةَ اتَّقُوا
سلطانة))اللّه الشيخة تقول النوراين املطلع هذا ومن ويل((: ، كُل

ع قد تعاىل قليالًللّه أو جماً ـت((: قالت . ))رفْته عرف من ومنهم
الرمحن عبد الشيخ إال .))حاله

بالشي الروحية عالقتها ـيخأما الش ـن اب ـكران الس بكر أيب خ
وعبد عالقتها عن تِقل ال فكانت السقاف ،الرمحن ـه بأبي ارتباطها

أبو الشيخ عوكان قريتها على يتردد ما كثرياً السكران ـربكر أَثَ لى
اللّه إىل والدعوة العلم نشر يف ـاحب. والده ص ـار أش هذا وإىل

الشفاف(( : بقوله))اجلوهر
أبو الشيخ سلطانةوكان يزور ما كثرياً عنه تعاىل اللّه رضي بكر

و ، عظيمةاملذكورة وحمبةٌ صحبةٌ وبينها عليها،بينه القدوم أراد وإذا



 )٢٧(

بيو إليهم قدومه قبل بلدها ألهل ـالثتقول ث أو ـوا((: مني رحِّب
الشاووش مسعت إين ، السلطان ابن ،)١(بالسلطان بقدومه ينادي

وخلفه أمامه تشيِّعه واملالئكةَ ، رأسه على الغاشيةَ : وتقول. ))وأرى
ـيخ(( للش ـيخة باملش ـماء الس يف ـرب تض دائماً النوبة أمسع إين

بكر . ) ٢())أيب

                                                           
)١ (، الفريق زعيم أو احلرس قائد تعين ـ تركية وأظنها ـ أعجمية كلمة الشاووش

البشارات هواتف هنا  . وتقصد
 

صاحب) ٢( ذلك ذكر ، كوالده ا تزوجه العر قرية على تردده أسباب من ـد((وكان العق
ـذها٨٣ص))النبوي وأخ ، الزُّبيدي فاضل بنت فاطمة الشيخة على ا زواجه وكان

ـيخ الش بعده من تزوجها مث ففارقها له تنجب مل و سنوات عشر معه ومكثت ترمي إىل
ببن له ومحلت احملضار إىلعمر ـري تش حكاية سياق يف ذلك ذُكر وقد ، مرمي مساها ٍت

السقاف الرمحن عبد بآل الزُّبيدي آل . عالقة
النوبة((: وقوهلا أمسع القضاء))إين مكنون يف جيري ملا احلال واقع عن حكايةٌ

اجلميع على بكر أيب الشيخ اسم،بتقدمي الصوفية لدى أيضا ـة((ويطلق ))النوب

أ جممع الربزخعلى مل عا يف الصاحلني ـود،رواح فاملقص رأسه على الغاشية وأما
ـييع تش ـا وأم ، السَِّنيَّة لطلعته النوراين واملظهر اجلاه وأنوار الواليِة مظهِر إكليلُ

به حمقوق فهو ورد،املالئكة م((: وقد ـ العل لطالب أجنحتها لتضع املالئكة إن
يصنع مبا العل))ِرضى بناشر ؟فكيف رايته وحامل م

 



 )٢٨(

سلطانة الشيخة اللّه منح عقبوقد أدركت حىت العمر يف الربكة
أيب ـألبالشيخ ل ـها معاملت احلفيد تعامل فكانت ، السكران بكر

.واجلد
أبا الشيخ تعظم كانت كانتفكما فقد حياته يف السكران بكر

مماته بعد فيه أبو((: تقول الشيخ مات وهبهملا عنه اللّه رضي بكر
م أحداً أعرف ال عظيمةً مواهب تعاىل ـهااللّه مثل أُعطي األولياء ن

املتقدمون أهلُه يكون أن .)١())إال
ـدوكذ عب ـيخ الش أبناء بقية مع كانت ـقافلك الس الرمحن
ـويف)٢(كاحملضار الص األدب عن حديثنا يف وسيأيت حسن والشيخ

حوار بسبب كان الذي أشعارها من منوذج سلطانة جرىللشيخة
عبد بن حسن الشيخ وبني السقبينها والدهالرمحن جملس يف .اف

                                                           
الشفاف(() ١( .١٣٤ص))اجلوهر

 

يف) ٢( النبوي((ورد قالت) ١٢١: ٢())العقد عنها اللّه رضي سلطانة الشيخة : أن
نور(( من قبة يف ـ به ونفع عنه اللّه رضي ـ الرمحن عبد بن عمر الشيخ رأيت

النجم مثل فوقهم وهي حتتها األولياء ومجيع السماء يف .))مرتفعة
 



 )٢٩(

ـكران الس أيب ابن العيدروس اللّه عبد للسيد وإجالهلا حمبتها أما
أشار الشفاف((فقد ذلك))اجلوهر يف العيدروس أن برغم ذلك إىل

صغرياً الزال .العصر
ص احلكايات قسم يف الرجل: قوله١٤٦جاء عن جاء ما ومنها

علي بنت وسلطانة عباد أيب بن معروف ـاالصاحل م كثرياً الزُّبيدي
ـاىل تع اللّه وهبه ما ويستعظمون وجيلونه اللّه عبد الشيخ . يعظمون

الثقات بعض علي: وقال بنت سلطانة باللّه العارفة عند يوماً أتيت
وتذكر وتعظمه بكر أيب بن اللّه عبد الشيخ متدح فجعلت الزُّبيدي

ذلك بعد يل قالت مث ، صفاته إنك((: يف أمانةٌ ـلتعليك وص إذا
رأسه على تقبِّل الصبيان))ترمي مع يلعب وجدته ترمي دخلت فلما ،

مؤلف يقول ذلك ويف به أمرتين ما ـفاف((ففعلت الش ))اجلوهر

: شعراً
ـحوا وأفص ـاروا أش ـم ك الزُّبيدي وبنت

ـِة ـ عِطيَّ ـزِل ـ جلَ ـاباً ـ ش ـه ـ بتعظيِم
وه: أي العيدروس اللّه عبد الشيخ ـابتعظيم مل شبابه سن يف و

واملواهب العطيات جزيل من اللّه .وهبه



 )٣٠(

قلب يف اطمئناناً والفكر الذكر واستمراريَّةُ الطاعة شفاِفيَّةُ أمثرت
تعاىل لقوله حتقيقاً ، سلطانة ـِئنُّ﴿: الشيخة تطْم ـِه اللّ بِذكِْر أَالَ

احليا﴾القُلُوب يف شيء كل إىلوصار التقية املرأة وجدان حيرك ة
سبحانه اإلله . معرفة

ـةٌ آي له شيٍء كل ويف
ـد واِح أَنَّه على تدل

ـحذ ش وسائل إحدى الذكر حضرات كانت املنطلق هذا ومن
راٍق صويف مبفهوٍم األدبية النصوص قراءة وسائل وإحدى .. الذوق

احمل أمام اآلخرين الناس فهم إىل متتُّ بصلةال ـن.. سوسات م إال
ذوقه أهل ومن القاموس هذا .أهل

ـعر بالش ـرب تع سلطانة الشيخة كانت أيضا املنطلق ذات ومن
ا ـدا وج ـرارة وح أحاسيسها أصدق عن املتكلف غري . الصويف

ـه ومن ، وطاعته باللّه واألنس اإلهلية احملبة يف أشعارها غالب وكان
أحواهل وتعظيم شيوخها مدح يف آخر مجزء ومقاما ويتميز) ١(م ،

                                                           
يف) ١( دوِّنَ ما احلضرة((منها ـدالرمحن١٩-١٨ص))ديوان عب الشيخ يف وتقوهلا



 )٣١(

ـعر والش ـدارج ال الشعيب األسلوب إىل مبيله سلطانة الشيخة شعر
يف ـوم الي إىل ينشد ما منه وكثري ، الغنائي ـرة((اإلنشادي حض

السقاف .)١(بترمي))الشيخ
ـرمي ت إىل تأيت كانت سلطانة الشيخة أن التراجم كتب وذكرت

أخريات يف الشيخ((وجتلس السقافجمالس الرمحن تستمع))عبد
يف احلديث املشايخ مع وتتبادل الصوفية واألناشيد العلمية للدروس
ـعار األش ـض بع احلاضرين على تلقي وقد وغوامضه العلم مسائل

ولغريها هلا .الصوفية

                                                                                                                             
:  السقاف

ـا ـ باملُقَِبِلين ـاً ـ مرحب ـا ـ ي ـيناأال يِض فيهم الذي وبالشيِخ
ـايل اللي ـاِت ظُلْم عند ـاسراج حزين قلبه من كل يسلّي
ـةْ احملب ـِر حب يف ـاض خ مألنه عهداً سادته ـاوحافظ كين
ــه جباِه ــا فانفعن ربِّ ــا ي ـذنبيناأال م ـا إن ربِّ يا نعم
ـد حمم ـى عل بالصالِة ـاوخنتم حين ـل ك يف دائمةْ صالةً

 

عام) ١( املتوىف السقاف عبدالرمحن الشيخ اإلمام املباركة احلضرة هذه من٨١٩أسس
.اهلجرة

 



 )٣٢(

وبني بينها املباسطة سبيل عن حديث دار اجملالس هذه أحد ويف
حبضرة السقاف الرمحن عبد حسن أنهالشيخ احلديث ومفاد ، أبيه

تكون أن يليق اِجلمال((ال وقال))أنثى ، الذكور وتضارع تسابق
شعرا ذلك : يف

ـالْ مج ـاري ِتم ـره بكْ بدا ما اسفَِهش ما يا
ـده))سلطانة((فاستأذنت ول على جتيب أن الرمحن عبد الشيخ

إبطاء بدون فقالت هلا :فأذن
ـد ـ والزاي ـلْ ـ باحلم ـلْ ـ ـالاحلم ـ والعي ـنب ـ ل

ـن م الرجال محلَ محلت ولكنها أنثى ا أ الشطر هذا يف وتشري
ـى األنث يف يعرف الذي بالنفع ذلك على وزادت وأحواٍل، مقاماٍت
، بالساللة النوع حفظ إىل إشارة والعيال ، التربية إىل إشارة باللنب

ا عبد الشيخ فسرَّ ، به والقيام محله الرجل يستطيع ال ما لرمحنوهذا
ا جوا وحسن بديهتها .)١(بسرعة

                                                           
احلضرمي(() ١( التاريخ .٣٠٩ص))أدوار

 



 )٣٣(

ـا وعلمائه شيوخها باهتمام حبضرموت الصوفية املدرسة متيزت
وبذل والبداوات اجلهال وتعليم تعاىل اللّه إىل الدعوة بنشر ا وتالمذ

والوسائل املقومات بأبسط ذلك يف اجملهود .غاية
ا هذا يف ـذاوالعجيب ه ـى عل تنشر اللّه إىل الدعوة أن لتضافر

التالمذة أيدي على األحوال بعض يف كانت ورمبا ، اليوم إىل النمط
للعلم وطلبهم سلوكهم أول يف م. واملريدين ـو قل خيالط ملا وذلك

ـم العل ـط رب ـى عل الشيوخ وتشجيع وحرارته اإلميان بشاشة من
باإلبالغ معا وربطُهما ، .بالعمل

هذا بلوعلى ، وترعرعت ومنت سلطانة الشيخة نشأت احلال
م ـ العل ـل أه وجمالسة اللّه إىل الدعوة مساع على مواهبها وتفتحت
ـدرها ص يف اعتلج ما بنشر تقوم احلني ذلك منذ وبدأت والذكر،

وقبيلتها ا أقار إليه .وتدعو
نشر أساليب على وتعرفها السلطانة مقام ظهور مرحلة يف وأما

ا إىل ـاالدعوة وم ترمي على وترددها ، حضرموت بالد سائر يف للّه
ـيم وللتعل للعلم أن رأت فقد األكابر، املشايخ مواطن من جاورها
ـل وأه احملتاجني وتأوي بالفقراء وتعتين بالناشئة تهتمُّ وأبنيةٌ مواقع
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إىل للدعوة الوقت من املزيد بذل يف جهداً تأْلُ فلم ، والعوز الفاقة
رباٍط عليهبناِء اإلشراف هلا يكون ، قبيلتها بادية نواحي يف متكامٍل

وزمان وقٍت أقرِب يف ذلك هلا فتمَّ ، ـب،ونفقته كت ذكرت حيث
ـه ماهيَّت يف ـوا اختلف ـهم ولكن قريتها يف ِرباطَها بنت ا أ التراجم
للدارسني، وإيواٍء وطلٍب علٍم رباطُ بأنه وصفوه فبعضهم ، ووظيفِته

وصف من بأنهومنهم الفقراء((ه ـزإل))رباط والغرباءن الضيوف ال
احملتاجني . وإعانة

، ـالِني احل ـال لِك مالئم واملقام ساٍم فاهلدف املقصد كان وأَياً
ـة ألربط ـاج حتت كما للفقراء ألربطة حتتاج كانت ذاتها واملرحلةُ
ـالس وجم الذكر غري األربطة يف جيمعهم ال الصوفية والفقراء العلم،
هذه على التردد إىل مييلون الزمان شيوخ وكان ، والعلم احلضرات
ـد وق ، معهم الذكر حلقات وعقد وتعليمهم الفقراء جلمع األربطة
الزمان من مدةً سلطانة الشيخة وفاة بعد املذكور الرباطُ هذا . بقي

ـوم الي إىل بامسها املعروفة حوطَِتها من يتجزأ ال جزٌء ـك. وهو تل
اليت ـناحلوطة األم ونشر االحترام من وهلا الزمن من ردحاً ظَلت

اآلمنِة احلُوِط من العديد مصفِّ يف جيعلها ما والصادر الوارد وحفظ
إىل يعود كله ذلك وكان ، والفتنة واحلرب اخلوف حاالت أشد يف
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ـيخة الش ـه بلغت الذي الذائع والصيت الكبري واملقام الواسع اجلاه
حيا يف .اسلطانة

ـا أقار ـن م العديد يف بعدها من والوجاهة اجلاه هذا ظل وقد
املشايخ من ا الزُّبيدي((وإخو ـوال))آل األح كل يف ظلوا الذين

ـيؤون وس ترمي يف البيت آل وبأشياخ مبدرسة ومعىن ِحساً مرتبطني
ويربهنون والضَّرَّاء البأْساء يف ويوالُونهم باملعروف يأمترون ، وغريها

والفعل بالقول اخلالصة احملبة تلك .على

ـرأِة للم ـِل املَثَ ـِرب مض حياِتها كل سلطانة الشيخةُ عاشت
ـذل وب ـل والعم العلم بني جامعةً ، النقية التقيَِّة الصاحلِة احلضرميَِّة

كافة مؤديةً املستقيمة، االجتماعية احلياة يف لقبيلتهااجملهود احلقوق
ـور الص ـدق أص يف ـا ر حبق قائمةً هذا كل وقبلَ ، ولشيوخها

واألمثلة النماذج .وأخلص
احلضرمية األوساط يف العريض واجلاِه الواسعة الشهرِة هذه ومع
ـت بقي ـا وإمن ، ووافيةً شافيةً ترمجةً عنها لنا حيفظ مل التراثَ فإن
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شىت كتٍب يف متفرقةٌ قليلةٌ ـه..شذَرات ب ـر عبَّ ما منها وحسبنا
يف الشاطري رفعت : ))األدوار((األستاذُ إصالحيٍّ بدوٍر قامت ا أ
وبلدها قوِمها شأنَ . به

ــا ذَكَرن ــن كم ــاُء النِّس ــانَ ك ــو ول
ـاِل ـ الرِّج ـى ـ عل ـاُء ـ النَّس ـلَِت ـ لَفُضِّ

يف ـوف التص طريق أن بامللموس أثبتت ا فإ هذا على وزيادةً
املشاركةح عن قاِطعٍة ورهبنٍة ومخُوٍل انِعزاٍل دعوةَ تكن مل ضرموت

ومشاركٍة وعفٍة شرٍف دعوةُ هي وإمنا ، احلياة ـزيف ـٍةن وواعي يهٍة
الذات يف حدوده وإقامة اإلسالم حماسن نشر على يبعث ما كل يف
يف ـاء للنس وإمنا ، وحدهم الرجال مل عا يف ليس ، واحلياة والقبيلة

منه احلضرمي الواقع عرف حيث ، أَِثيل وجمد واسع باع اجملال ذا
ـا م إلبراِز يوفقنا أَنْ تعاىل اللّه نرجو كبرياً، عدداً الصاحلاِت النساء
ـفي تش ـائق حق عنهم اجليلُ ليقرأَ وأخبارهم ترامجهم من لنا تيسر

املربور بالعمل الصاحل للسلف الصدور،وتشهد . غليلَ



 )٣٧(

وفاة كانت مبوقد سلطانة ـزالشيخة ،ن ـها حوطت يف الكائِن هلا
عام من مهيٍب موكٍب يف حضرموت شيَّعتها أن بعد هناك ودفنت

ـ٨٤٣ األبراره رمحة اللّه .رمحها

، ـٍة مرحل بثقافِة االرتباط ذاِت النِّسوية األمثلة من واحداً هذا كان
التصو مل عا يف السليمة النماذج من ـة.. فومنوذجاً اجلامع املدرسة تلك

ـذ األخ ـني وب ، ـه علي والتوكل باللّه اإلميان وبني ، والعمل العلم بني
. باألسباب

ـذا حتدثت وقد ، ومقام مكانٌ الصاحل السلف مدرسة يف وللنساء
ـأثرت وت ـدو الب ـاة حي يف ولدت اليت املسلمة املرأة هذه واملقام احلال

يف وبرزت ، البيت آل ،مبدرسة الراقيِة مناذِجه إحدى احلضرميِّ الواقع
ـوى التق ـو ه قدمياً الصاحلة املرأة حياِة يف الراقي ـاموالنموذج والقي

ودنيا ِديناً ـةَ،بالواجبات عزل وال السَّليبِّ للخمول عندهم جمالَ ال حيث
صاحلا جمتمعاً القاعدة ذه صنعوا وقد ، وأهله الشرِّ عن ـداً.. إال وجم

اَألبرار.. باذخا رمحةَ اللّه ـَهم .رِمح
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القرآين ٥املطلع
٧اإلهداء

احلال ٩لسان
١١املقدمة

؟ سلطانة الشيخة هي ١٣من
حضرموت ١٦رابعة
اقتنعت ؟قبيلةكيف مبنهجها سلطانة ١٩الشيخة

العهد سلطانة للشيخة األخذ ٢٠شيوخ
ع بالشيخ سلطانة الشيخة السقافاتصال الرمحن ٢٢بد

السقاف الرمحن عبد الشيخ بأبناء سلطانة الشيخة ٢٧اتصال
الصويف واألدب سلطانة ٢٩الشيخة

السقاف حسن والشيخ بينها املباسطة سبيل على ٣١حديث
العلم نشر يف ودورها سلطانة ٣٢الشيخة
سلطانة الشيخة حياة يف املطاف ٣٤اية

٣٦اخلامتة


